
3 výživové 
doplnky,

ktoré by ste mali užívať 

každý deň



TIENS FIZZY

TIENS VISION

TIENS FLEXI



TIENS VISION Výťažok z čučoriedok a Goji

• Ochrana zraku 

• Zníženie únavy očí 

• Úľava od pálenia, 
začervenania a pocitu 
suchosti

• Zlepšenie zraku

• Udržanie normálneho 
zraku

• Prevencia zmien zraku 
spôsobených starnutím 



Účinné zložky

 Plody Goji (kustovnice čínskej)

 Výťažok z čučoriedok

 Výťažok z nechtíka

 Zeaxantín

TIENS VISION Výťažok z čučoriedok a Goji



TIENS VISION Výťažok z čučoriedok a Goji

• Najbohatší zdroj zeaxantínu, silného antioxidantu
• Účinky plodov Goji boli zmienené v starovekej 

lekárskej encyklopédii „Compendium of Materia
Medica“ ako prirodzene sladké plody, ktoré vyživujú 
pečeň a obličky, zvlhčujú oči a podporujú krvný obeh. 
TČM ich používa na liečbu neostrého videnia 
spôsobeného nedostatkom krvi v pečeni, suchých očí, 
slzotoku vyvolaného vetrom a nočnou slepotou.

• Plody Goji sú bohaté na živiny, ako:
• Betakarotén
• Vitamíny E, C, B1, D  
• Aminokyseliny, kyselina linolová, železo,        

draslík, vápnik, zinok, atď. 
• Vďaka tomu, že plody Goji sú bohaté na živiny, sa           

už v starovekej Číne stali z jedným z najlepších 
prostriedkov proti starnutiu a na výživu pečene            
a obličiek.

Plody Goji (Kustovnica čínska)



Čučoriedka

TIENS VISION Výťažok z čučoriedok a Goji

Vaccinium myrtillus, Brusnica čučoriedková 

• Čučoriedky sú najbohatším zdrojom antokyanínov, 
typu flavonoidov a sú veľmi známe v Severnej 
Amerike a Európe.

• Sú jemné, dužinaté, bohaté na živiny:
• Vitamíny C a E
• Antokyaníny
• Stopové prvky – draslík, železo, zinok, 

mangán
• Na rozdiel od iných antioxidantov môžu 

antokyaníny prechádzať cez hematoencefalickú
bariéru a majú významný ochranný účinok 
na lebečný nerv.



Japonský učenec Nakagawa nedávno oznámil: antokyaníny
v čučoriedkach môžu zlepšiť regeneráciu rodopsínu* v sietnici.

• sú prevenciou rôznych očným ochorení, krátkozrakosti, nočnej 
slepoty

• eliminujú voľné radikály, majú protistarnúce účinky a pôsobia 
priaznivo na krásu 

• zlepšujú mikrocirkuláciu
• zlepšujú pamäť a kvalitu spánku
• sú prevenciou proti kardiovaskulárnym ochoreniam, účinne 

pôsobia na krvný tlak u pacientov s hypertenziou
• majú protirakovinové účinky

* rodopsín – „zrakový purpur“, svetlocitlivé červené farbivo na sietnici oka  



Nechtík lekársky

TIENS VISION Výťažok z čučoriedok a Goji

• V "Materia Medica" je účinok nechtíka popisovaný        
ako horký a chladný. V starovekej Číne bol používaný            
na detoxikáciu, sterilizáciu a protizápalovú liečbu.

• Úloha zeaxantínu a luteínu:
• ochrana a prevencia proti vekom spôsobenej  

makulárnej degenerácii (poškodenie žltej škvrny)
• prevencia šedého zákalu
• zlepšenie dedičnej dystrofie sietnice (retinitis

pigmentosa); pôsobia proti slepote
• ochrana sietnice pred oxidačným poškodením 

ultrafialovým žiarením 
• Okrem toho má nechtík priaznivé účinky pri 

ateroskleróze, pôsobí ako sedatívum, zlepšuje kvalitu 
spánku, pôsobí protizápalovo a podporuje hojenie rán.



TIENS VISION – ODPORÚČANÉ PRE

• Ľudí, ktorí si chcú chrániť zrak a znížiť únavu 
očí 

• Každého,  kto si chce chrániť oči pred zmenami 
spôsobenými vekom 

• Tých, ktorí trpia akýmikoľvek problémami očí, 
ako napríklad začervenanie a pocit suchého 
oka

• Pre tých, ktorí pracujú s počítačom a pozerajú 
televíziu

• Ľudí, ktorí často čítajú 



TIENS VISION – ZLOŽENIE

Účinné zložky (1 tableta):

Výťažok Goji 100 mg (40% polysacharidov)
Výťažok z čučoriedok 50 mg (2,5% antokyanínov)
Výťažok z nechtíka 10 mg (20% luteínu a 1% zeaxantínu)

• 2 mg luteín
• 0,1 mg zeaxantín

zinok 10 mg
vitamín E 12 mg
zeaxantín 5% 1 18 mg (0,9 mg zeaxantínu)
beta-karotén 20% 10 mg (2 mg beta-karoténu)
meď 1 mg
vitamín B2 1,4 mg
selén 0,055 mg

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne 
Obsah: 30 tabliet



TIENS VISION

TIENS FIZZY

TIENS FLEXI



TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus

• Ohybné, zdravé kĺby

• Pomáha udržiavať aktívny život        
v každom veku 

• Pomáha znovu nadobudnúť 
ohybnosť kĺbov

• Chráni a premazáva  
chrupavkovité tkanivo kĺbov 

• Pomáha predchádzať 
opotrebovaniu kĺbov 
spôsobenému vekom alebo 
pracovným zaťažením

• Pôsobí proti zápalom kĺbov



TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus

Účinné zložky

Glukosamín

Agaricus Blazei (Pečiarka 
mandľová)

Kurkuma

Harpagofyt ležatý
(Harpagophytum procumbens, 
ľudovo aj „Čertov pazúr”)



Glukosamín

Obnovuje kĺbovú chrupavku, podieľa sa na syntéze 
proteoglykánu (bielkoviny, ktorá je súčasťou chrupavky), 
lubrikuje puzdro kĺbu 

(1) zmierňuje zápaly, bolesti, stuhnutosť a opuchy 
spôsobené artritídou
(2) posilňuje štruktúru chrupavky, predchádza 
poškodeniu kĺbov 
(3) zabezpečuje hladký pohyb

TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus



TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus

Zdroj: http://hovormeoklboch.sk/2015/08/co-je-to-klb-z-coho-sa-sklada/



Agaricus Blazei (Pečiarka mandľová)

• Bohatý zdroj vitamínov a minerálov

• Obsahuje draslík, fosfor, horčík, vápnik, železo

• Remineralizuje kosti a kĺby

• Má protizápalové účinky

TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus



Harpagofyt ležatý (Čertov pazúr)

• V  medicíne sa používajú koreň Čertovho pazúra 
s obsahom fenolových kyselín a β-sitosterolov. 
Jeho analgetické a protizápalové účinky pôsobia 
na kolenné a bedrové kĺby, podobne ako 
nesteroidné protizápalové farmaceutiká, čo je 
zaznamenané v mnohých zdrojoch (Martindaleov
Liekopis, Liekopis britských rastlín)

• Účinný proti zápalom

• Prospieva zdraviu kĺbov, väzív a šliach.

TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus



Kurkuma (Indický šafran)

• Koreň tejto rastliny sa používa ako korenie v ázijskej 
kuchyni. Vďaka teplej, horkej, trpkej chuti pôsobí 
na meridiány sleziny a pečene. Slezina zodpovedá 
za transport živín, pečeň má na starosti posilňovanie. 
Kurkuma posilňuje čchi a krv a uvoľňuje kŕče 
pri bolestivej menštruácii. 

• V tradičnej čínskej a tibetskej medicíne sa po stáročia 
používa na podliatiny a reumatické bolesti.

• Účinnou zložkou je výťažok z koreňa žltooranžovej 
farby bohatý na kurkumín a mnoho ďalších 
prospešných zlúčenín (podarilo sa ich izolovať vyše 
100), ktoré majú výrazné protizápalové 
a antioxidačné účinky.    

TIENS FLEXI Glukosamín a výťažok z huby 
agaricus



TIENS FLEXI – ODPORÚČANÉ PRE

• Ľudí, ktorí majú problémy s kĺbmi

• Ľudí, ktorí ťažko manuálne pracujú a 
potrebujú osobitnú ochranu kĺbov a 
svalov 

• Ľudí, ktorí vedú aktívny život alebo 
pravidelne športujú

• Ľudí, ktorí chcú predísť zdravotným 
problémom súvisiacim s vekom, ako je 
stuhnutosť kĺbov, a chcú zostať aktívni  



TIENS FLEXI – ZLOŽENIE

Účinné zložky (1 tableta):

Glucosamín (rastlinný) 250 mg

Chondroitín (morský) 100 mg

Výťažok z huby 

Agaricus blazei 5:1 50 mg

Kurkuma (95% kurkumínu) 50 mg

Výťažok 

z harpagofytu ležatého 10:1 50 mg 

Kyselina hyalurónová 5 mg

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne 
Obsah: 60 tabliet
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TIENS VISION

TIENS FIZZY

TIENS FLEXI



TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky

• Zmierňuje únavu

• Dodáva energiu

• Podporuje nervový systém

• Prispieva k normálnemu fungovaniu 
svalov 

• Udržiava silné kosti a zuby

• Normalizuje a vyrovnáva metabolizmus 

• Podporuje dobrý stav srdcovocievneho 
systému 



TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky

Účinné zložky

Uhličitan horečnatý

Hydrogénuhličitan draselný

Oxid horečnatý

Výťažok z červenej repy

Výťažok z bazalky



Horčík (magnézium)

Veľmi dôležitá makroživina pre ľudské telo; obsah 20-30 g. 
70% sa viaže s vápnikom a fosforom a ukladá sa                           
v kostiach, 25% sa viaže s proteínmi a nachádza sa                 
v mäkkých tkanivách a telesných tekutinách.                  
Horčík aktivuje 300 druhov enzýmov v ľudskom tele                
a podieľa sa na najdôležitejších procesoch v ľudskom tele. 
Najnovšie štúdie ukazujú, že horčík posilňuje zdravie a tiež 
pôsobí proti starnutiu a má protirakovinové účinky. 

(1) Podporuje bunkový metabolizmus, podieľa sa na 
dôležitých procesoch ako štruktúra glukózy, proteínov, 
rozklad zlúčením atď. 

(2) Udržiava osmotický tlak a acidobázickú rovnováhu 
vnútrobunkového prostredia

(3) Udržiava normálnu nervovo-svalovú dráždivosť

(4) Koordinuje normálnu činnosť srdca

TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky



Červená repa

Táto dvojročná koreňová zelenina pôvodom zo Stredomoria 
sa používa ako zdroj cukru. 
Sýtočervený pigment, betaín, vitamín B15, cholín, kyselina 
oleanolová, sacharóza, glukóza, fruktóza, pektín, zeaxantín, 
aminokyseliny, vitamíny rozpustné vo vode, vláknina atď. 

(1) Dusičnan (oxid dusnatý) zlepšuje prietok a tlak krvi 
v mozgu u starších ľudí, pôsobí preventívne proti 
Alzheimerovej  chorobe
(2) Rozširuje krvné cievy, zlepšuje nedokrvenosť
(3) Znižuje vysoký krvný tlak 
(4) Rýchlo dodá energiu a zvýši výkonnosť.
(5) Pektín má protivredové účinky 
(6) Obsahuje kyselinu listovú, ktorá je účinná pri anémii  
a leukopénii. Pôsobí aj proti  vrodeným deformáciám plodu.

TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky



Bazalka pravá

• Jednoročná liečivá rastlina z čeľade  
hluchavkovitých známa v mnohých krajinách 

• V Indii sa používa proti nafukovaniu, 
na Ďalekom Východe a v Afrike sa používa 
proti parazitom a v Spojených štátoch proti 
bolestiam hlavy. 

• Bazalka obsahuje prchavé oleje a flavonoidy;          
je prírodným zdrojom iónov horčíka

TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky



TIENS FIZZY Trojnásobný horčík s výťažkom 
z bazalky

• Fizzy znamená svieži a šumivý

• Pohodlná ľahko rozpustná šumivá tableta 
zaručuje rýchle vstrebávanie a účinok 
aktívnych zložiek

• Vysoká vstrebatelnosť, rýchle doplnenie 
hladiny horčíka na udržanie výkonnosti



TIENS FIZZY – ODPORÚČANÉ PRE

• Ľudí, ktorí trpia nedostatkom horčíka

• Ľudí, ktorí pijú kávu, čaj alebo kofeínové 
nápoje

• Ľudí, ktorí sú vystavení stresu

• Ľudí, ktorí vedú aktívny život, intenzívne 
cvičia a ktorí mávajú svalové kŕče



TIENS FIZZY – ZLOŽENIE

Účinné zložky (v 1 šumivej tablete):

Uhličitan horečnatý 921 mg (295 mg horčíka – 79% ODD*)

Hydrogénuhličitan draselný 960 mg (374 mg draslíka – 19% ODD)

Oxid horečnatý 133 mg (80 mg horčíka – 21% ODD)

Výťažok z červenej repy 40 mg

Výťažok z bazalky pravej 25 mg

Vitamín B2 1,4 mg (100% ODD)

Odporúčané dávkovanie: 1 tabletu denne
Obsah: 14 tabliet

*ODD - Odporúčaná denná dávka



TIENS VISION, TIENS FLEXI, TIENS FIZZY

Vynikajúci zrak

Aktívny život

Maximálna energia


